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A XIII. Vízitúra Kupa 7. fordulójának pályáztatása 

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Vízitúra Kupa (VTK) koordinátori testülete a hat ismert
versenyhelyszín mellé a hetedik forduló rendezésére pályázatot ír ki. 

A pályázat célja: Olyan teljes jogú rendezőként támogatott helyszín választása, amely színesíti 
a Vízitúra Kupa rendezvénysorozatot, és újabb versenyzőket is vonz. 

A 7. forduló rendezőjével és a pályázattal kapcsolatos elvárások: 
• A hat alapfordulótól (Duna budapesti szakasza, RSD, Rába, Körösök szanazugi szakasza, Felső-

Szigetköz) eltérő vízterületen szervezik a fordulót azért, hogy a versenyzők minél több
vízterületet ismerhessenek meg. 

• Írásban fogadják el a VTK szervezőkre vonatkozó előírásait.  (csatolva)
• Elfogadják az ajánlott időpontot: 2014. augusztus 16.  Ettől eltérni nem lehet!
• A szervezők között legyen olyan civil szervezet vagy vállalkozás, amely rendelkezik a vízitúra té-

maköréhez kapcsolódó gyakorlattal.
• A szervezők a pályázatukban mutassák be a verseny helyszínét, az útvonalat, fényképekkel,

térképpel együtt.
• A szervezők a pályázatukban mutassák be a rendezvény programjainak részletes tervezetét. 
• A szervezők a pályázatukban mutassák be a régió vonzáskörzetét, az esetleges egyéb vizes ren-

dezvényeket és a szervezésben együttműködő szervezeteket. 
• A szervező csapat képviselői aktívan vegyenek részt a VTK előkészítésében. 
• Vegyen részt vagy versenyezzen a szervező vagy az általa hozott hajóegység (ek) a versenysorozat

első 4-5 fordulóján azért, hogy megismerjék,  megértsék a rendezvény hangulatát. 
• Biztosítsa azokat a feltéteket amit más fordulók is. 
• Szólítsa meg a környezetében lévő vízitúrázókat, amatőr és profi vízisportoló klubokat, egyesülteket. 
• Vázolja a várható civil, önkormányzati érdeklődést, elköteleződést. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• Vízitúra rendezvények szervezésében bizonyított tapasztalat. 
• A szervezők többször vettek részt VTK fordulón, mint segítők, versenyzők. 
• Határon átnyúló rendezvényt szerveznek. 
• Valamilyen egyéb, helyi vízi kultúrát megismertető, népszerűsítő programmal kötik össze 

a rendezvényt. 
• Bármilyen egyéb programlehetőséget nyújtanak a parton, ami növeli a nézőszámot. 

A beérkező pályázatokról a vízitúra Kupa Szervező Bizottsága dönt. 

A pályázat beadási határideje: 2014. február 28. 

Beadás: digitális formátumban a khenrik@dr-vtsz e-mail címre. Információ: 06 20 254-4641


